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سیمۆلۆژیای فۆتۆ لە چیڕۆکی کوردیدا

ساالر کەریم حسێن
)سلێمانی(

چیڕۆکی کوردی و سیمۆلۆژیا
ــی  ــە ئەدەب ــیمۆلۆژیا ل ــی س ــە بابەت ــەبارەت ب س
ئاشــنابوونمان  بڵێیــن  دەتوانیــن  کوردیــدا 
هــەم  تازەیــە،  زۆر  تاڕادەیەکــی  چەمکــە  بــەم 
تەوزیفکردنی ســیمۆلۆژیا لەالیەن چیڕۆکنووســانەوە 
ــی  ــەوەی ڕەخنەی ــەم خوێندن ــەکان، ه ــاو دەق ــۆ ن ب
دەقــەکان لەالیــەن ڕەخنەگرانمانەوە لەســەر بنەمای 
ســیمۆلۆژی دەگمەنــن، هــەر لەم بارەیــەوە دەتوانین 
بڵێیــن لێــرە و لــەوێ ســیما و ئــەدگاری ســیمۆلۆژی 
بــە هەندێــک لــە دەقــی چیڕۆکنووســەکانمانەوە 
ــەوە  ــە ئاگایی ــان ب ــەالی هەندێکی ــە ل ــن، ک دەبینی
و الی هەندێکــی تریشــیان خۆکارانەیــە، یەکێــک 
لــە  تەکنیکــە  ئــەم  کــە  چیڕۆکنووســانەی  لــەو 
ــە  ــە، ک ــت )ســیامەند هادی(ی ــدا دەبینرێ دەقەکانی
ناوبــراو یەکێکــە لــە چیڕۆکنووســەکانی نــەوەی 
ــە  ــی کار دەکات، ل ــە ئارام ــەو ب ــن، ئ دوای ڕاپەڕی
ڕەوتــی ئەدەبــی و ڕەخنەییــدا کەســێکی وریــا و 
بەئاگایــە، چونکــە وێــڕای بەهــرەی چیڕۆکنووســین، 

ــای  ــی دنی ــی جوان ــی جــددی و قەڵەمێک خوێنەرێک
ئەدەبــی کوردییــە، ئــەوەی لێــرەدا مەبەســتمانە 
کۆمەڵــە چیڕۆکی )خۆڵەمێشــی ناودارەکان(ـــە، کە 
چەنــد دەقێکــی لەخۆگرتــووە و شــایانی تێڕامــان و 

ســەرنجی ڕەخنەییــن.
کۆچیڕۆکــەدا  ئــەم  نــاو  دەقێکــی  چەنــد  لــە 
ــە  ــۆ وەســتاوە و ل ــادی( لەســەر فۆت )ســیامەند ه
ــک  ــردووە، یەکێ ــی ک ــەدا تەوزیف ــی دەقەک بنیادنان
لــەو دەقانــەش کــە خوێنــەر بــەالی خۆیــدا پەلکێش 
دەکات چیڕۆکــی: )چوارەمیــن ئەلبوومــی تەنیایــی(
ــەواو  ــتنی ت ــێ بەس ــتی پشــت پ ــا ئاس ــە ت ــە، ک ی
ــووە  ــۆ ب ــدا فۆت ــراوە و تێی ــاد ن ــۆ بنی ــەر فۆت لەس
بــە تەکنیکــی ســەرەکی، هــەر بۆیــە دەقەکــە خــۆی 
پاســاوی زانســتی و ئــەوە دەدات بــە ڕەخنەگــر 
کــە بــە میتــودی ســیمۆلۆژیای فۆتــۆ بیخوێنێتــەوە، 
بەبــێ ئــەوەی بــۆ پرۆســەی شــیکاریکردنی زۆر 
لەخۆکــردن و هەوڵــی گونجاندنــی بدرێــت، لــەم 
بــە  ئــەدەب  ژانــری هونــەر و  دەقــەدا هــەردوو 

چوارەمین ئەلبوومی تەنیایی )سیامەند هادی( بەنموونە*
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تەواوەتــی پێکــەوە گرێــدراون و بوونەتە تــەواوکاری 
یەکتــری و مۆتیڤــی ســەرەکی دەقەکــە، بۆیــە لــەم 
ــیامەند  ــن س ــن بزانی ــەوڵ دەدەی ــەدا ه لێکۆڵینەوەی
و  بەکارهێنــاوە  فۆتۆیــی  وێنــەی  چــۆن  هــادی 
بــەکام تەکنیــک دەقێکــی ئەدەبــی ئەفرانــدووە، کــە 
ئەدەبییەتــی دەقــی تێــدا بەرهــەم هێنابێــت و چــۆن 
وێنــەی فۆتۆگرافــی وەک ئامــرازی بەرجەســتەکاری 
ــەییەوە  ــا وش ــی و ن ــی ئایکۆن ــە ڕەوت ــتی ل ڕیالیس
بــەرەو  و  وشــەیی  ڕەوتــی  بــۆ  گواســتووەتەوە 
دەقێکــی ڕاقــی بردوویەتــی، هەروەهــا بــە وردی 
تیشــک دەخەینــە ســەر ڕەهەندەکانــی ســیمۆلۆژیای 

ــەدا. ــەم دەق ــی ل فۆتۆی
 

پێوەندییە سیمۆلۆژییەکانی فۆتۆ بە ناوونیشانی 
چیڕۆکەکەوە

دەق  ســەرەتای  و  دەروازە  وەک  ناوونیشــان 
ــە  ــە، چونک ــی خــۆی هەی ــای تایبەت ــی و بەه گرنگ
خوێنــەر  ســەرنجی  و  نیــگا  یەکــەم  هەمیشــە 
هەرلەوێشــەوە  و  دەچێــت  ناوونیشــاندا  بــەالی 
بڕێــک بیرۆکــە و گریمانــەی لەبــارەی دەقەکــەوە 
یەکــەم  »ناوونیشــان  دەبێــت،  دروســت  بــۆ 
بەشــی دەقــە کــە بەرچــاو دەکەوێــت، ســەرنج 
و  دەقەکــە  ناســنامەی  دەبێتــە  ڕادەکێشــێت، 
ناوەرۆکەکــەی کــورت دەکاتــەوە و خوێنــەر بــەالی 
ــەی  ــی دوو الیەن ــش دەکات، ئەرکێک ــدا پەلکێ خۆی
ــە.)13(«،  ــەم ئاماژەیی ــە و ه ــەم لەفزیی ــە، ه هەی
)چوارەمیــن ئەلبوومــی تەنیایــی( ناوونیشــانێکی 
ســەرنجڕاکێش و پــڕ دەاللەتــە، هــەر بەبینینــی 
ئــەم تایتڵــە خەیــاڵ و زیهنــی خوێنــەر ڕاســتەوخۆ 
لەئەلبوومــەوە بــۆ فۆتــۆ شــۆڕ دەبێتــەوە، هــاوکات 
هەریــەک لــە وشــەکانی )چوارەمیــن، تەنیایــی( 
هەڵگــری مەدلوولــی تایبەتــی خۆیانــن و دەبنــە 
ســەرەداوێکی ســەرەتایی بــۆ هەندێــک تێگەیشــتنی 
خێــرا و ســادە لەبــارەی مۆتیڤــی دەقەکــەوە و بــە 
ــە لەســەرچی  ــن، دەقەک ــان دەڵێ ــتەوخۆ پێم ناڕاس

داڕێــژراوە و گریمانــە کــراوە.
ســەرەکی  وشــەی  ســێ  لــە  ناوونیشــانەکە 
پێکهاتــووە کــە هەریەکێکیــان هەڵگــری ئاماژەیەکی 

ســیمۆلۆژین بــەم شــێوەیە:
1-چوارەمیــن: ئــەم وشــەیە لــە بنەڕەتــدا بریتییــە 
لــە نــاوی ژمــارە، ڕەهەنــدی ماتماتیکیانــەی هەیــە 
کــە ژمــارە )٤(ـــە، بــەاڵم لێــرەدا لــە فۆرمــی 
ڕیزبەنــدی کردندایــە بــە پێــی پلــە لــە جــۆری: 
ڕەهەنــدی  تــاد،  ســێیەم،...  دووەم،  یەکــەم، 
ســیمۆلۆژی و ئاماژەیــی هەیــە، نیشــانەیە بــۆ قۆناغ 
و مــاوەی زەمەنــی و ســەردەم، کــە لــە وشــەکانی 
دواتریــدا، تاڕادەیــەک واتاکــەی ڕوون دەبێتــەوە، 
هــاوکات ڕەگــەزی ڕەوانبێــژی ژمارەییشــی تێدایــە، 
کــە دواتــر ئامــاژە بــەم ڕەگــەزە دەدەیــن و هەندێــک 

ــتین. ــەری دەوەس لەس
٢-ئەلبــووم: نیشــانە و هێمایــە بــۆ تەمــەن و 

قۆنــاغ و وێســتگە جیاوازەکانــی ژیــان.
ــی و  ــاری کۆمەاڵیەت ــۆ ب ــی: نیشــانەیە ب 3-تەنیای

ــان. ــی و کوالێتــی ژی دەروون
و  نیشــانە  ســێ  ئــەو  بەهــۆی  شــێوەیە  بــەو 
هێمایــەوە، بناغــەی ناوونیشــانێکی ســیمۆلۆژیانەی 

سیامەند هادی
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بــۆ دەقەکــە داڕشــتووە، کــە دواتــر ناوەرۆکــی 
چیڕۆکەکــە دەبێتــە تــەواوکاری کــۆی ئــەم موفرەدە 

ســیمۆلۆژییانە.
 وەک لــە خاڵــی یەکەمــدا ئاماژەمــان پــێ دا، هەر لەم 
ناوونیشــانەدا دەتوانیــن بابەتــی ڕەوانبێژیــی ژمارەیــی، 
دیجیتاڵــی(  تر)ڕەوانبێــژی  دەربڕینێکــی  بــە  یــان 
ببینیــن، کــە بابەتێکــی گرنــگ و نوێیــە و هەندێــک 
لــە توێــژەران وەک پاژێکــی الوەکــی و ناڕاســتەوخۆ لــە 
تیــوری )بەالغــەی ناوونیشــان(ی )ڕۆالن بارت(ـــەوە 
 Jacques. ئاماژەیــان پــێ داوە، لەوانــە: ج. دۆران
ــی  ــەڵ الیەن ــب لەگ ــە هاوتەری ــی وای ــە پێ Durand( ک
وێنــە و وشــەدا میکانیزمــی ســێیەمی گوزارشــتکردن 
هەیــە، کــە بریتییــە لــە ژمــارە، ناوبــراو پێــی وایــە 
ــا  ــە تەنی ــت، ک ــارە بڕوانرێ ــە ژم ــر وا ل ــت چیت نابێ
تەقلیدیــی  ئەرکێکــی  و  ڕووکەشــییە  بوونێکــی 
بەپێــی  بەڵکــوو  ژمێرەیــی هەیــە،  و مەئلووفــی 
ــە  ــگ و بابەتیی ــارە ڕەگەزێکــی گرن ــە ژم ــەوەی ک ئ
ئەرکــی  خاوەنــی  دەبێتــە  بۆیــە  گوتــاردا،  لــە 
ــی  ــۆد و دەاللەت ــت ک ــۆی و دەکرێ ــەربەخۆی خ س
تایبــەت و جۆراوجــۆری لــێ هەڵێنجرێــت و ناکرێــت 
چیتــر بــە ئامرازێکــی بچــووک و بــێ بایــەخ ســەیری 
ژمــارە بکرێــت، بەڵکــوو دەکرێــت وەک جیهانێکــی 
فــراوان ببینرێــت و ئەرکــە جۆراوجۆرەکانــی تەنیــا 
لــە جوغــزی ژمــارەی ئەبســتراکتی ماتماتیکیــدا 
ــا  ــی ن ــدان ئەرک ــە چەن ــەوە، چونک ــووک نەکرێت بچ
ژمارەیــی و دیجیتاڵــی لــە ژمــارەدا هــەن، کــە 
دەیانکەنــە خاوەنــی ڕەوانبێــژی و ڕەنگــدەرەوەی 
ئیســتێتیکی،  و  کولتــووری  و  دەروونــی  الیەنــی 
ئاماژەکانــی ناو ژمــارەش بوونێکی ســیمۆلۆژیانەیان 
هەیــە، بــەڕای )دۆران( ژمــارە بەهــۆی چەند شــێوە 
و فۆرمێکــی ڕیزبەنــدی و ماتماتیکییــەوە، دەاللەتــی 
جیــاواز وەردەگرێــت و شــوێنی وشــە دەگرێتــەوە و 
ڕەوانبێــژی دیجیتاڵــی جۆراوجــۆر دروســت دەکات، 

ــە: لەوان
1-پاتکردنــەوە، کــە پشــت بــە دووبارەکردنــەوەی 

هەمــان ژمــارە دەبەســتێت، بــۆ نموونە بــۆ ڕیزکردن 
وەک: پێنــج پێنــج، بــۆ ژمــاردن وەک: پێنــج ســەد 

و پەنجاوپێنــج، ... تــاد.
٢-ڕیزکردنــی نیمچە ســەرژمێری، کــە بە گۆکردنی 
وشــەیەک بــەدوای ژمارەیەکــدا، بــە شــێوەی یــەک 
بــەدوای یەکــدا هاتنــی ڕاســتەوخۆ، یــان هەبوونــی 
وشــە لەنێوانیانــدا، وەک: دوو شــێوەی ژیــان، ســێ 

دەســتکەوت، شــەش حــەوت کەس...تــاد.
3-واتــای تێکــەاڵو و بــەدوای یەکــدا هاتــوو لــە 
شــێوەی بــەراورددا، کە بەهــۆی دوو جار بەکارهێنانی 
ژمارەیەکــەوە دروســت دەبێــت و ڕەوانبێژیــی تایبــەت 
بــە خــۆی دروســت دەکات، وەک: ئەمــە هەزارهــەزار 

جــار لــەوەی پێشــوو باشــترە.
ئەندامانــی  لــە  بەشــێک  تەوزیفکردنــی   -٤
ــکاری،  ــی و بینین ــەی ژمارەی ــۆ هاوکێش ــتە ب جەس
وەک ئــەوەی کەســێک بــە دەرخســتنی هــەر دە 
پەنجەکــەی دەســتی ئامــاژەی ژمــارە)1٠(، یــان 
کەمتــر و زیاتــر پیشــانی بەرانبەرەکــەی بــدات.
٥-پارادۆکسی ڕەوانبێژی، وەک: دووڕوو، دووزمان، 
یــان ژمــارەی ئەفســانەیی وەک دەرخســتنی ژمــارەی 
بــاڵ و پەلەکانــی هەندێــک گیانلەبــەری ڕاســتەقینە، 
یــان ئەفســانەیی کــە لەســەر بنەمــای میتافــۆری 
ژمارەیــی بنیــاد نــراون وەک: )هەزارپــێ، حــەوت 

ســەر، چوارچــاو، شەســت هــەزار بــاڵ(.
هەروەهــا )ج. دۆران( پێــی وایــە کــە ئەمانــە 
ــە  ــن و ب ــیکی تێدەپەڕێن ــژی کالس ــەی ڕەوانبێ خان
ئاراســتەی ڕەوانبێــژی دیکــەدا هەنــگاو دەنێــن، 
لەوانــە ڕەوانبێژیــی وێنەیی و بینینکاری و دیجیتاڵی 
ئەفســانەیی)1٤(،  و  هونــەری  و  تەالرســازی  و 
ــەم  ــانی ئ ــن ناوونیش ــن بڵێی ــرەوە دەتوانی ــەر لێ ه
کۆچیڕۆکە لەســەر بنەمای ســیمۆلۆژیای ناوونیشــان 
و بەســوود وەرگرتــن لــە تەوزیفکردنــی ژمــارە و 
تێکەڵکردنــی لەگــەڵ ڕەگــەزی تــردا لەچوارچێــوەی 
بەالغــەی ناوونیشــاندا جۆرێکــە لــە ڕەوانبێژیــی 

ــی.  ــی و دیجیتاڵ ژمارەی
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سیمۆلۆژیای فۆتۆ
لە )چوارەمین ئەلبومی تەنیایی(دا

لەســەر  دەقــە  ئــەم  دا  پــێ  ئاماژەمــان  وەک 
بنەمــای وێنــەی فۆتۆگرافــی بنیــاد نــراوە، وێنــەکان 
چیڕۆکــی  و  پارێــزراون  ئەلبوومەکانــدا  نــاو  لــە 
ــەرەکی  ــی س ــە دەوری پاڵەوان ــەکان ل ــڕای وێن تیک
دەســووڕێنەوە، لەگــەڵ ئــەوەدا کە فۆتــۆکان خودین 
و تایبەتمەنــدی کەســی ڕەهایــان هەیــە، بــەاڵم 
پــڕن لــە دەیــان کەســایەتی جۆراوجــۆری دیکــە کــە 
ــە،  ــاو دەقەک ــی ن ــایەتییە الوەکییەکان ــە کەس دەبن
بوونیــان جگــە لەســەر کاغــەزی فۆتــۆکان، لەهەمان 
کاتــدا لــە زەینــی پاڵەوانــی سەرەکیشــدا هەیــە، کــە 
گرێچنــی دەقەکــە و ڕایەڵــەی تانوپۆکەیــان کردووە، 
هەروەهــا لەنــاو دەقەکەدا ئەرکی سیمۆلۆژیانەشــیان 
هەیــە، ئــەو بابەتــە گرنگــەی کــە لەپــاڵ وێنەکانــدا 
هاوتەریبــە، تەمەنــی مرۆڤــە کــە لــە ئەلبوومەکانــدا 
ــە  ــت چیڕۆکەک ــەش بێ ــەم پێی ــراوە، ب ــیڤ ک ئەرش
لەســەر دال و مەدلوولێکــی ســەرەکی بنیــاد نــراوە، 
ــی  ــش مەدلوول ــە دال و تەمەنی ــووم دەبێت ــە ئەلب ک
ســەرەکی، پاشــان لەوێــوە شــۆڕ دەبێتــەوە بــۆ 
یــەک بەیەکــی فۆتــۆکان کــە هەریەکێکیــش لــەوان 
ــەوە  ــە واتاکانیان ــوول ل ــر و مەدل ــی ت ــە دالێک دەبن
هەڵدەگۆزرێــت، پاڵەوانی ســەرەکی خــۆی وێنەکانی 
لەبەردەســتدایە و لــە ڕێــگای خۆیــەوە وەســف 
و زانیــاری هەمەچەشــنی مێژوویــی و جوگرافــی 
و  تەمــەن  و  کەســایەتی  و  دەروونــی  الیەنــی  و 
دەگوازێتــەوە  کارەکتــەرەکان  تایبەتمەندییەکانــی 
بــۆ خوێنــەر و تیشــکیان دەخاتەســەر، بۆیــە خودی 
ــێک  ــە بەش ــن و دەبن ــۆ و دەدوێ ــە گ ــەکان دێن وێن
ــەوەکان، لێــرەوە فۆتــۆکان گۆڕانکارییــان  ــە گێڕان ل
بەســەردا دێــت و لــە خودییــەوە دەبــن بــە بابەتــی، 
ئامــاژە خودییــەکان حیکایەتــەکان دروســت دەکــەن 
بــە  دەدەن  زیندوێتــی  و  ژیــان  و  بەردەوامــی  و 
دەقەکــە، فۆتــۆکان بەشــێوەیەکی ســیمۆلۆژییانە 

لــە ســەرەتاوە تــا کۆتایــی لــە خزمەتــی دەقەکــەدان 
و درێــژە بــە ڕیتمــی گێڕانــەوە دەدەن و دەقەکەیــان 
لێکدانــەوەی  و  بەڕاڤــە  هەڵچنــراوە،  لەســەر 
فۆتۆکانیــش لەالیەن نووســەرەوە )کە ناڕاســتەوخۆ 
ڕۆڵــی گێــڕەرەوە دەبینێــت و چووەتــە شــوێنی 

ــەوە. ــان ڕوون دەبێت ــەو(، مەدلوولەکانی ئ
 چیڕۆکنــووس زۆر وریایانــە و بەئاگاییــەوە لــە 
یــان  هەنــاوی زۆربــەی فۆتۆکانــدا نیشــانەیەک، 
دەکات،  دەستنیشــانیان  دەردەهێنێــت،  زیاتــر 
پاشــان لــەو نیشــانەیەوە بــە وردەکاریــی فۆتۆکــەدا 
ســیمۆلۆژیەکە  نیشــانە  پاشــان  شــۆڕدەبێتەوە، 
بــە شــێوەی  بــۆ ڕەوتــی وشــەیی و  دەگۆڕێــت 
ــەی پێویســتی  ــدوان، ڕاڤ ــەوە و وەســف و لێ گێڕان
دەکات، پاشــان دەچێــت بــۆ نیشــانە و هێمایەکــی 
تــری ســیمۆلۆژی و بــەو جــۆرە تا کۆتایــی بەردەوام 

ــت. دەبێ
ــێ دا  ــان پ ــی پێشــوودا ئاماژەم وەک لەالپەڕەکان
ــەو  ــر زانســتێکی وەســفییە، ب کــە ســیمۆلۆژیا زیات
ــاژە  ــە میکانیزمــی وەســفکردنی ئام ــەی کــە ب واتای
و کــۆدەکان و شــیکردنەوەیان بەرجەســتە دەبێــت، 
»ئەلبوومەکــەی زیاتــر لــە چــاوی خــۆی نزیــک 
دەکــردەوە و بــەوردی ســەیری خۆی دەکــرد، لەوێدا 
جگــە لــەوەی ســەری ئەوەنــدە نەڕووتابــووەوە، 
وەک ئێســتاش هەمــوو ســەری ســپی نەبووبــوو.
)1٥(«، بــەم شــێوەیە دەبینیــن لەالیــەک فۆتۆیــە، 
لەالیەکــی تــرەوە دەقــە، تێکەڵبوونــی دوو جیهانــی 
ســەربەخۆ و تایبەتــە کــە جیهانــی هونــەر و ئەدەبــە 
خۆیــان  ســەربەخۆی  بەالغــەی  هەریەکێکیــان  و 
هەیــە، بــەاڵم لێــرەدا بەالغــەی نوێیــان لــێ دروســت 
کــراوە، هــەروەک چــۆن رۆالن بــارت پێــی وایــە 
هەریــەک لــە )ئــەدەب، خــەون، وێنــە( هاوبەشــن لە 
هەبوونــی بەالغــە تێیانــدا، بــەاڵم لــە هەریەکێکیانــدا 
تایبەتمەنــدی و ســەربەخۆیی خۆیــان هەیــە، کــە لە 
ــەن،  ــاوازی دروســت دەک ــدا جی ــۆرم و ناوەرۆکیان ف
چونکــە هەریەکەیــان ماتریاڵــی تایبــەت بــە خۆیــان 
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ــۆ خــەون  ــەدەب بەالغــەی وشــەیی، ب ــۆ ئ ــە، ب هەی
بەالغــەی وێنــەی زەینــی، بــۆ فۆتــۆ بەالغــەی وێنەی 
ئاســتی  لەســەر  تریشــەوە  لەالیەکــی  ئاســایی، 
فۆتــۆ، پێویســتە ڕەچــاوی ڕەوتــی وێنەکــە بکرێــت 
لــە ڕووی هەلومەرجــی چرکاندنــی فۆتۆکــە لەگــەڵ 
ــت  ــان دەڕوانێ ــەر تێی ــە بین ــدا، ک ــی دواتری کاتەکان
و ڕاڤەیــان دەکات، هــەروەک چــۆن نزیــک لــەم 
تێروانینــەوە الی دەروونناســی دانیمارکــی )ئیــدگار 
ــاندنەوەگەرایی  ــی هەڵوەش ــاژە بەچەمک ــن( ئام ڕۆب
دراوە لــە نێــوان پێــش زەمینــە و پــاش زەمینــەی 

ــۆدا)16(. فۆت
نییــە،  ڕاســتەوخۆ  دیالۆگــی  لــەم چیڕۆکــەدا   
ئــەو دیالۆگانــەی کــە هــەن لــە زەمەنــی ڕابــوردوودا 
کــراون، ئێســتا فۆتــۆکان دەیانهێننــەوە یادگــەی 
پاڵــەوان و نووســەری هەمووشــتزان لەســەر زاری 
)ئــەوان(ی ڕابــوردووەوە بــە شــێوەی گەڕاندنــەوە و 
هێنانــەوەی زەینــی، یــان بــە وەســف گوزارشــتیان 
لــێ دەکات، هەروەهــا لــەم دەقــەدا زنجیرەکــردن 
پێچەوانــەی  بــە  فۆتــۆکان  ڕیزبەندیکردنــی  و 
ــە  ــەوەن، چونکــە گێــڕەرەوە ل ڕەوتــی ئاســایی ژیان
کۆتایــی وێنەکانــی تەمــەن و ســەردەمی خانەنشــین 
بوونییــەوە کــە نزیکتریــن کاتــە لەگــەڵ ئێســتا، 
ئەلبوومەکــەدا  نــاو  فۆتۆکانــی  بــە  پاشــەوپاش 
تــا دەگاتــە کۆنتریــن  بــۆ دواوە و  دەگەڕێتــەوە 
فۆتۆی ڕەشوســپیی شــکاو و درزتێبووی ســەردەمی 
منداڵــی، »وێنــەکان هــی ئــەم چەنــد ســاڵەی دوایــی 
بــوون و لەگــەڵ تەماشــاکردنیاندا، هەنــدێ جــار 
ڕۆژی وێنەگرتنەکەشــی بیردەکەوتــەوە.)17(، وێنــە 
ــدا  ــە تازەکان ــەڵ وێن ــپییەکان لەگ ــە ڕەش و س کۆن
دەبنــە فاکتــەر و کلیلــی گەشــەکردن و بەردەوامــی و 
بیرکردنەوە وێنەییەکان، لێرەشــەوە وزە و ئینێرجی 
ــارە  ــەی دووب ــە پرۆس ــەوان ل ــە پاڵ ــر دەدەن ب زیات
ســەرنجدان و تێڕوانینــەوە، لێــرەوە پانۆرامــای ژیــان 
و زەمــەن لــە فۆتۆکانــەوە نمایــش دەکرێــن، بــەاڵم 
کرۆنۆلۆجیاییەکــەی لــە کۆتاییــەوە بــۆ ســەرەتا 

ئەلبوومەکانــەوە،  لەچوارچێــوەی  دەگەڕێتــەوە، 
دەقەکــە ســیمۆلۆژییانە لەســەر فۆتــۆکان زاوزێ 
دەکات، ئەلبــووم پانتایــی ئەرشــیڤکردنی فۆتۆکانــە 
و لێــرەوە یەکــەم )دال( و )مەدلــوول( ی دەقەکــە 
و  دال  وەک  ئەلبــووم  دەکرێــت  و  دەبێــت  کارا 
ــۆ  ــان ب ــەرەکی ڕاڤەی ــی س ــش وەک مەدلوول تەمەنی
بکرێــت، لەوێشــەوە خوێنــەر بــە قوواڵیــی دەقەکــەدا 
شــۆڕدەبێتەوە، ئیتــر ڕۆڵــی فۆتــۆکان دێنە پێشــەوە 
و ســیمۆلۆژیانە دال و مەدلوولــی دیکــە دروســت 
دەکــەن و دەبنــە ڕەگــەزی ســەرەکی و ســتراکچەری 

ــەم جــۆرە: ــن، ب ــک دەهێ ــە پێ دەقەک
1-دال: وێنــە فۆتۆگرافییــەکان کــە نیشــانەو هێمان 

دال. دەبنە 
٢-مەدلــوول: چەمــک و واتــا و دەاللەتــی زەینــی 

و ئامــاژە و ڕەمــزی فۆتۆکانــن.
بــەاڵم وەک چــۆن )تشــارلز پێــرس( ڕەگــەزی 
ســێیەمی بــۆ ســەر دال و مەدلوول زیادکــردووە، کە 
دروســتکردنی کەســی ســێیەم، یان بوونی سێیەمە، 
ــارەی کــۆد  ــاری لەب ــە و زانی کــە کەســێکی بەئاگای
خــۆی  هــەر  و  هەیــە  هێماکانــەوە  و  ئامــاژە  و 
شــرۆڤەیان دەکات)18(، بەهەمان شــێوە ســیامەند 
ــەو  ــەم چیڕۆکــەدا خــودی خــۆی، ڕۆڵــی ئ هــادی ل
کەســی ســێیەمە دەبینێــت بــەوەی کــە شــارەزایی 
و زانیــاری پێــش وەختــەی لەبــارەی)دال= فۆتــۆ( 
کانــەوە هەیــە، بۆیــە چەمــک و ئاماژەکانیــان ڕوون 
دەکاتــەوە و ڕاڤەیــان دەکات، چونکــە سروشــتی 
چیڕۆکەکــە وایــە کــە )مــن(ی خوێنــەر لــە ســەردەم 
و ڕۆژگاری چرکاندنــی وێنەکانــدا نەژیــاوم و بــە 
چــاوی خــۆم نەمبینیــون و بــێ ئــاگام لێیــان، 
بەڵکــوو چــاوی گێــڕەرەوەی هەمووشــتزان بینیونــی 
و ئێســتا لــە پرۆســەی دووبــارە ســەیرکردنەوەیاندا 
بۆمانــی دەگێڕێتــەوە، بــەاڵم ئــەم جــارە لــە دیــدی 
فۆتۆکانــەوە زەمــەن دەگێڕێتــەوە، واتــە زەمــەن 
بــە وردەکارییەکانییــەوە ئەرشــیڤ کــراوە و ئێســتا 
ــادە  ــراوەوە ئام ــت ک ــی دوکیۆمێن ــە ڕووداوگەلێک ب
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دەبێتــەوە، هەڵبەتــە وەک پێشــتریش ئاماژەمــان 
هەمــان  شــتزان  هەمــوو  گێــڕەرەوەی  دا،  پــێ 
کەســی پاڵەوانــی ســەرەکییە، بــەاڵم چیڕۆکنــووس 
لــە فۆرمێکــی جیــاواز و بــە تەکنیکــی تایبــەت 
تێکــەاڵو بــە یەکتــری کــردوون، بۆیــە پاڵەوانــی نــاو 
فۆتــۆکان و پاڵەوانــی ســەرەکی نــاو چیڕۆکەکــە 
هــەر هەمــان کەســە، بــەاڵم یەکەمیــان لــە ســیاقی 
ــەییدایە،  ــیاقی وش ــە س ــان ل ــەوی تری ــی و ئ وێنەی
ئەمــەش بەرجەســتەبوونی هەمــان پاڵەوانــە لــە دوو 
فۆرمــدا، فۆرمێکــی هونــەری و فۆرمێکــی ئەدەبــی.
ــتالجیایەکی  ــدا، نۆس ــەی گێڕانەوەکەش ــە پرۆس ل
تەمــەن  لەدەســتچووەکانی  ســاتە  بــۆ  قــووڵ 
دەبینرێــت، چونکە فۆکســی ســەرەکی نــاو فۆتۆکان 
لەســەر خــودی پاڵەوانــی ســەرەکییە و لەڕابوردوودا 
ــووە، بــەاڵم  ــدا هەب خــۆی ئامادەیــی فیزیکــی تێیان
ئێســتا لــە بۆشــاییەکی دەروونــی و کۆمەاڵیەتــی 
ئەمــەش  دەڕوانێــت،  تێیــان  خۆیــەوە  گــەورەی 
ــە  ــە ک ــاو دەقەکەی ــتالجیای ن ــەری نۆس بەرهەمهێن
ــی  ــەی هەرەم ــەر لووتک ــەوە س ــەوان هەڵدراوەت پاڵ
تەمــەن، لێــرەدا نۆســتالجیا تەنیــا سیســتمێکی 
ناوەکــی و ســایکۆلۆجی پاڵــەوان نییــە، بەڵکــوو 
چونکــە  ســیمۆلۆژییە،  ئامــاژەی  و  نیشــانە 
کــە  دەقانەیــە  ئــەو  هەمــوو  دژی  »ســیمۆلۆژیا 
لەنــاو خۆیانــدا دەرگا لەســەر ئامــاژەکان دادەخــەن.
)19(«، یەکێکیــش لــەو هێمــا و ئاماژانــەی کــە 
لــە دەقەکــە  تــا کۆتایــی  لــە ســەرەتاوە  هــەر 
جیانابێتــەوە، الیەنــی دەروونــی و نۆســتالجیایە.
الیەنێکــی تــری بەرهەمهێنانــی ســیمۆلۆژیانەی 
دەقەکــە لــەوەدا بەرجەســتەبووە کــە چیڕۆکنــووس 
گۆڕانکاریــی ڕیشــەیی بەســەر تێڕوانیــن و مامەڵــەی 
خوێنــەر بــۆ فۆتــۆکان هێنــاوە، بەجۆرێــک کــە 
ــە  ــۆکان ل ــۆ فۆت ــەری ب ــی خوێن ــن و بینین تێڕوانی
گۆڕیــوە  ئەبســتراکتەوە  ســەیرکردنی  و  بینیــن 
و  قــووڵ  ســەرنجدانی  و  بیرلێکردنــەوە  بــۆ 
شــیکردنەوەی الیەنــە جۆراوجۆرەکانــی ئاماژەکانــی 

نــاو فۆتــۆکان و خوێنــەر پەلکێــش دەکات بــە 
هەمــوو کونوقوژبنەکانــی ڕابــوردوودا، زۆر لێزانانــە 
ناچــاری دەکات بــە تەرکیزکــردن لــە ئامــاژە و 
هێــڵ و جووڵەکانــی یــەک بــە یەکــی فۆتــۆکان 
ــی(،  ــتوونی، بازنەی ــۆیی، س ــتی )ئاس ــەر ئاس لەس
بــۆ ئــەو مەبەســتەش کاری لەســەر ڕەنــگ و شــێوە 
جۆراوجــۆری  گرتــەی  و  تاریکــی  و  ڕووناکــی  و 
دانیشــتن و ڕاوەســتان و دیمۆگرافیای دابەشــبوونی 
کەســەکان لەنــاو فۆتۆکانــدا و گۆشــە و دیمــەن 
جــۆری  هەروەهــا  کــردووە،  دەاللەتەکانیــان  و 
ڕوخســار و بــااڵو ســیما و تەمەنــی کەســەکانی 
ڕوون کردووەتــەوە، کــۆی ئــەو وردەکارییانەشــی 
بەجۆرێکــی ئەدەبــی ئەوتــۆ ڕۆناوەتــەوە کــە قابیلــی 
دووبــارە واتاپێدانــەوە و پــەی بردنــن بــە کــۆد 
ــف و  ــە وەس ــە ل ــدا، چونک ــی وێنەکان و پەیامەکان
شرۆڤەکردنی ڕوخسار و ناوەرۆکی کەسایەتییەکانی 
نــاو فۆتۆکانــدا مەبەســت و ئامانجــی چیڕۆکنــووس 
ئــەوە نییــە کــە کتومــت هاوشــێوەی فۆتــۆکان لــە 
ــوو  ــەوە، بەڵک ــت بکات ــەدا دروس ــیاقە هونەریەک س
کردنیانــەوە  وەســف  ڕێــگای  لــە  مەبەســتیەتی 
بەگۆڕینــی نیشــانە و هێمــا نــا وشــەییەکان بــۆ 
ســیاقی وشــەیی و ئاشــکراکردنی کــۆدەکان، لــە 
کۆنتێکســتێکی ئەدەبــی و بەالغیــدا گوتــار دروســت 
بــکات، بــەوەش تــا ئەندازەیەکــی زۆر لــە میتــودی 
»ســیمۆلۆژیا  بووەتــەوە،  نزیــک  ســیمۆلۆژی 
بەرهەمهێنانــی  و  سیســتم  بنیادنانــی  ئامانجــی 
گوتــار و دەقــە، یــان بــۆ دروســتکردن و خوڵقاندنــی 

گوتــارە.)٢٠(«
ــەر  ــە بک ــاردا وێنەگرەک ــەم ج ــی یەک ــە فۆتۆکان ل
و  کــردووە  دیــاری  گۆشــەنیگای  خــۆی  بــووە، 
ــی،  ــووە و چرکاندوون ــەکان گرت ــە کەس ــانەی ل نیش
بــەو پێیــەش بێــت وێنەگیــراو بەرکاربــووە، بــەاڵم لــە 
ــەم نیشــانە  ــراو بکــەرە و ئ ئێســتادا کەســی وێنەگی
دەگرێــت لــە کەســەکان و ســەرنجیان لــێ دەدات 
و لــە گۆشــەنیگای خۆیــەوە تێیــان دەڕوانێــت و 
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خوێندنەوەیــان بــۆ دەکات، بکــەری یەکــەم جــار 
)وێنەگر(ـــەو فۆتــۆی بەرهــەم هێناوە، بــەاڵم بکەری 
ئێســتا )چیڕۆکنووس(ـــەو دەقــی بەرهــەم هێنــاوە، 
ئەمــەش الی )هلمســلیف( لــە چوارچێــوەی ڕوخســار 
و ناوەرۆکــی وێنــەدا ئامــاژەی پــێ دراوە »نــاوەرۆک 
ــار  ــەاڵم ڕوخس ــەکان، ب ــەری وێن ــە جەوه ــە ل بریتیی
ــە وێنــەی جەوهــەرەکان.)٢1(« بەمــەش  ــە ل بریتیی
چیڕۆکنــووس لەگــەڵ پرۆســەی ئاڵوگــۆڕی زەمەنیــدا 
ئاڵوگــۆڕی بینــەر و بکەریشــی کــردووە، لێــرەدا 
دەپرســین چــۆن نووســەر واتــای هەنووکەیــی و 
ئێســتایی داوە بە فۆتۆکان و لەوێشــەوە سیمۆلۆژیای 
فۆتــۆی بەرجەســتەکردووە؟ بــۆ وەاڵمــی ئــەوەش 
وێنەگرتنەکــە،  ســاتی  فــەزای  بڵێیــن  دەتوانیــن 
فەزایەکــی گــەورە و جیهانێکــی بینــراو و بەرهەســت 
ــۆڕاون،  ــۆکان گ ــری فۆت ــەزای دوات ــەاڵم ف ــووە، ب ب
ــەی  ــە پرۆس ــن ل ــن، بریتی ــەکان بچووک ــودی وێن خ
چوارچێوەدارکــردن و ســنووردانان بــۆ واقیــع لەســەر 
کاغــەز و لەنــاو یەکەیەکــی پۆســکارتیدا، بــەاڵم 
هەرچەنــدە فۆتــۆکان لــە فۆرمــدا لــە قاڵبــدان و 
ــۆ  ــن ب ــن و بردنیان ــی واقیع ــەوەی جیهان بچووککردن
ــی  ــایەتی و کارەکتەرەکان ــازی و کەس ــی مەج جیهان
نــاوی لــە قاڵــب دراون، ڕەنگــەکان جیــاوازن، تێکڕای 
ــە  ــە جــۆرەکان ل ــک ل ــەکان بەجۆرێ ــەزە ماددیی ڕەگ
فۆرمــە فیزیکییەکــەی یەکــەم جاریانــدا نەماونەتــەوە 
بــەاڵم  هاتــووە،  بەســەردا  گۆڕانکارییــان  و 
ــە  ــەزای ل ــان و ف ــی پانتایی ــەوەی بچووک بەپێچەوان
قاڵــب دراوی وێنــەکان، فــەزای گشــتی گەورەیــە و 
الیەنــی دەروونــی پاڵــەوان فراوانــە، بۆیــە کــۆی ئەم 
گۆڕانکارییانــە هاوتەریــب لەگــەڵ لەدەســتچوونی 
تەمــەن و تێپەڕبوونــی کات و نائامادەیــی بەشــێکی 
ــتا  ــۆکان، ئێس ــاو فۆت ــی ن ــەرە الوەکییەکان کارەکت
بینــەری  ســایکۆلۆژیای  لەســەر  کاریگەرییــان 
ــە هەمــان کاتــدا  فۆتــۆکان دروســت کــردووە کــە ل
ــی ســەرەکی چیڕۆکەکەیشــە،  ــەر خــودی پاڵەوان ه
چونکــە واقیعە ئەبســتراکتە ڕیالیســتییەکەی ســاتی 

چرکاندنــی وێنــەکان دواتــر گــۆڕاون بــۆ گوتارێکــی 
کەینوونــەی  و  ڕەهەنــدی هەنووکەیــی  و  زەینــی 
مێژوویــی لەهەمــان فۆتــۆدا کۆدەبنــەوە و کارلێــک 
ــەوەی  ــۆ ئ ــەک ب ــە پانتایی ــۆکان دەبن ــەن، فۆت دەک
لــە کۆکردنــەوەی ئێســتا و ڕابــوردوو واقیعێکــی 
نــوێ دروســت بکــەن، کــە هەمــان ئــەو چەمکەیــە 
)ڕۆالن بــارت( پێــی دەگــوت: »نــا واقیعیەتــی 

واقیعــی فۆتۆگرافــی)٢٢(«.

سیمۆلۆژیای زمان و فۆتۆ لەم چیڕۆکەدا
ســیمۆلۆژیا  کــردەوە  ڕوونمــان  پێشــتر  وەک 
خــودی خــۆی بەشــێکی گرنــگ لــە سیســتمی زمــان 
پێکدەهێنێــت، کــە بریتییــە لــە زمانــی ئامــاژە 
و هێمــا و نیشــانە، لەنــاو ئەوانیشــدا دەتوانیــن 
ــە پاژێکــی  ــراو ب ــی بین ــە و بابەت ســیمۆلۆژیای وێن

گرنگــی ســیمۆلۆژیای زمــان هەژماربکەیــن.
لــە خوێندنەوەی وێنەدا دوو جەمســەری ســەرەکی 

هەیــە کــە ئەوانیــش بریتیــن لە:
1-وێنەکــە چــی تێدایــە و چــی دەڵێــت، کــە هــەم 
فۆرمــی بینــراوی وێنەکــە و هــەم ناوەرۆکەکــەی 

ــەوە. دەگرێت
ــت  ــە دەیەوێ ــت ک ــتە دەڵێ ــەو مەبەس ــۆن ئ ٢-چ
ــەو دوو جەمســەرەش  ــەر، ئ ــە بەرانب ــت ب بیگەیەنێ

ــە. ــەوە هەی ــتەوخۆیان بەزمان ــدی ڕاس پێوەن
ســیمۆلۆژیای  بەرجەســتەبوونی  بابەتــی  لــە 
ــە چیڕۆکــدا، زمــان ڕۆڵێکــی گرنگــی هەیــە  وێنــە ل
و هاوتەریبــە لەگــەڵ فۆتــۆدا و پێکــەوە خاڵــی 
فۆتــۆ  ئەگــەر  هەیــە،  هاوبەشــیان  ســەرەکی 
بــە  تەنیــا  و  هەبێــت  بەرجەســتەیی  فۆرمێکــی 
ــی دەرەوەی کــەس  ــراو و ڕواڵەت ــوی بین ــاژە دی ئام
بــدات)٢3(،  پیشــان  دیاردەکانمــان  و  و شــوێن 
ــاژە  ــۆ زمانێکــی کــپ و بێدەنگــە و ئام ــی فۆت زمان
تاریــک و ڕوون و ســیمای کەســەکان  ئیحــاو  و 
وەک خــۆی پیشــان دەدات، ئــەوە زمانــی ئاخاوتــن 
ــڕۆک  ــە و چی ــوان وێن ــدی نێ ــردی پێوەن ــە پ دەبێت
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ــان  ــەکان و ناوەرۆکی ــەوە وردەکاریی ــۆی زمان و بەه
دەبێتــەوە. ڕوون 

 لــەم چیڕۆکــەدا فۆتــۆکان تەرجەمــە کراونەتــەوە 
بــۆ وشــە و ڕســتە و پەڕەگرافەکانــی نــاو دەقەکــە، 
زمانــی دەقەکــە بەزمانــی فۆتۆکانــەوە گــرێ دراوە، 
هەڵبەتــە زمانــی فۆتــۆش لــە ئامــاژە و گرتــە و 
جووڵــە و ئیمــاژ و گۆشــە و زاویەکانیــدا بەرجەســتە 
ــە  ــەر ل ــت، نووس ــی دەگەیەنێ ــت و پەیامەکان دەبێ
ڕاڤەکردنــی وێنــەکان و پرۆســەی تەرجەمەکردنیاندا 
ــڕەو  ــارت(ی پەی ــەی )ب ــەیی ڕێچک ــی وش ــۆ فۆرم ب
سۆســیۆلۆژیدا  سیســتمی  لەنــاو  کــە  کــردووە 
دەســەاڵتی بــە فۆتــۆکان داوە، ئەمــەش لــە ئامــاژە 
و دەاللەتــی وێنــەکان و ڕاڤەکردنیانــەوە بەرجەســتە 

بــووە.
فۆتــۆ گوتارێکــی بینــراوی تێــدا حەشــاردراوە، 
موخاتەبــەی چــاو دەکات و لەوێشــەوە دەپەڕێتــەوە 
ــت  ــی دەڕوانرێ ــە تێ ــەر ک ــن و مێشــکی بین ــۆ زەی ب
و ســەرنجی لــێ دەدرێــت، پاشــان خوێندنــەوەی 
ــۆ و  ــوان فۆت ــە نێ ــت، ل ــت و ڕاڤەدەکرێ ــۆ دەکرێ ب
دەقــی ئەدەبیــدا چەنــدان لینــک و پــردی پێوەنــدی 
ــە  هەیــە کــە پێکیانــەوە دەبەســتێت و پێوەنــدی ل
نێوانیانــدا دروســت دەکات، ئــەوەش زۆرجار بەهۆی 
موفرەداتــی زمانــەوە جێبەجــێ دەکرێــت کــە دەبنــە 
پایــەی ســەرەکی لەنــاو دەقەکــەدا، لەوانــە بــۆ 
نموونــە: )نــاو(، )هاوەڵنــاو( )هاوەڵکارەکانی کات 
و شــوێن(...تاد، بــەاڵم لەنــاو ئەوانــەدا )هاوەڵنــاو( 
لــە پرۆســەی ســیمۆلۆژیای فۆتــۆدا، ڕۆڵی ســەرەکی 
ــاژە  ــی ئام ــرەدا بەکورت ــە لێ ــە ئێم ــت ک بەردەکەوێ

بــە ڕۆڵــی ســیمۆلۆژیی هەندێکیــان دەدەیــن.
بەپێــی ئــەوەی کــە یەکێــک لــە بنەمــا ســەرەکییە 
ــۆ و  ــوان فۆت ــە نێ ــان ل ــەزی زم هاوبەشــەکانی ڕەگ
چیڕۆکــدا بریتییــە لــە )نــاو(، جــا چ بــۆ ناولێنانــی 
کەســەکان، یــان شــوێن و کەرەســتە و بابەتەکانــی 
دیکــەی وەک ڕۆژ و مانــگ و ســاڵ بەکارهێنرابێــت، 
هیــچ وێنەیــەک بەتەواوەتــی لەزەینــدا جێگیــر نابێت 

ئەگــەر نــاوی کەســەکانی بەباشــی نەزانرێــت، ئــەم 
ــاوی  ــەر لەن ــاوی جۆراوجــۆر، ه ــی لەن ــە پڕیەت دەق
کارەکتەرەکانــەوە تــا دەگاتــە وردەکاریــی نــاوی 
شــوێن و کەرەســتە و ئۆتۆمبێــل و خواردەمەنــی و 

دەیــان جــۆری تــر.
ــاو( پایــە و ڕەگەزێکــی دیکــەی زمــان لەپــاڵ )ن
ــە لەفۆرمــی وەســفدا  ــاو(، ک ــە لە)هاوەڵن دا بریتیی
بەرجەســتە بــووە، ئــەم چیڕۆکــە پــڕە لــە وەســفی 
و  پۆزەتیــڤ  الیەنــی  هــەردوو  بــە  جۆراوجــۆر 
شــوێنەکان،  کەســەکان،  وەســفی  نێگەتیڤــەوە، 
وەســفەکەش  جــۆرە  هــەردوو  کەرەســتەکان، 
ــف  ــن، وەس ــایکۆلۆژی پاڵەوان ــاری س ــدراوی ب گرێ
بــۆ ســەردەمی ڕابــوردووی کەســانی نــاو فۆتــۆکان 
زیاتــر وەســفی پۆزەتیڤیــن ئەمانەش لــە ئاماژەکانی 
هاوەڵنــاوە  دەرهێنــراون،  فۆتۆکانــەوە  نــاو 
بەکارهاتــووەکان لــەو جۆرانــەن کــە الیەنــی جوانــی 
و ئەرێنــی دەردەخــەن، لــە هەنــاوی فۆتۆکانــدا 
چەنــدان ئامــاژە و دەاللەتــی تێــدا کۆبووەتــەوە، کــە 
هەندێکیــان پارادۆکســین و کــراوەش دەبــن بــەڕووی 
ڕاڤــەی جۆراوجــۆر و جیاوازییــە پارادۆکســییەکاندا، 
ئەگــەر پارادۆکســە کۆکراوەکانــی نــاو فۆتۆکانیــش 
ــەوە  ــن، ئ ــەش بکەی ــی کات و ســەردەم داب ــە پێ ب

ــن: ــەم جــۆرە دەب ب
یەکــەم: کاتــی ڕابــوردوو، کــە ســەرجەم ڕووداو و 
کــەس و ســیفاتەکانی ڕابــوردووی تێــدا کۆبووەتەوە 
و زۆربەیــان ئەرێنــی و پۆزەتیڤــن، لەوانــە: گەنجــی، 
هێــز و گــوڕ و تیــن، هیــوا و ئــاوات و ئومێــد، وزە 
و توانایــی پێوەنــدی کۆمەاڵیەتــی و ژیانــی وەزیفــی 

تەندروست.
و  نەرێنــی  زۆربەیــان  ئێســتا،  کاتــی  دووەم: 
نێگەتیڤیــن و پێچەوانــەی ئەوانــەی ڕابــوردوون، وەک 
نەخوازراوەکانــی  الیەنــە  باســکردنی  و  دەرخســتن 
ــتچوونی  ــی و لەدەس ــری و تەنیای ــااڵچوون و پی بەس
ســااڵنێکی زۆری تەمــەن و لێکەوتــە نەرێنییەکانیــان، 
لێــرەوە وێنــەکان لــە واقیعی فۆتۆییــەوە دەگوازرێنەوە 
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بــۆ جیهانــی زاکیــرە و خەیــاڵ و نۆســتالجیا و بــاری 
ــت  ــێ دروس ــان ل ــەی تری ــەوە وێن ــی و لەوێش دەروون

ــت. دەکرێ
لە کۆتاییشــدا چیڕۆکنووس بەئاماژەی ســیمۆلۆژییانە 
دیمەنــی دوو قۆناغــی جیــاوازی ژیانــی پاڵــەوان دەخاتە 
بەرچاومــان، کــە یەکەمیــان بــۆ قۆناغــی تەمەنی شــەش 
ــتای دوای  ــۆ ئێس ــان ب ــەوە و دووەمی ــی دەگەڕێت مانگ
ــەی  ــی، »لەوێن ــەن و خانەنشــین بوون هەڵکشــانی تەم
بلووزێکــی  هەیــە،  کەمــی  قژێکــی  ئــەم  یەکەمــدا 
تونــد  دەســتی  هــەردوو  و  لەبەردایــە  خەتخەتــی 
نوقانــدووە و بەڕوخســارێکی پێکەنیناوییــەوە تەماشــای 
ــدا قژێکــی کــەم  ــە دووەمیان کامێراکــە دەکات، بــەاڵم ل
و  لەبەردایــە  خەتخەتــی  کراســێکی  بەســەرییەوەیە، 
هــەردوو دەســتی تونــد نوقانــدووە و بــە ڕوویەکــی 
گــرژەوە تەماشــای کامێراکــە دەکات«)٢٤(، لەوێنــەی 
یەکــەم جــاردا )قژێکــی کــەم، ڕوخســاری پێکەنینــاوی، 
بلــووز( ئامــاژ و نیشــانەن بــۆ ســەرەتای ژیــان، بــەاڵم 
ــرژ و  ــی گ ــەم، ڕوویەک ــژی ک ــاردا )ق ــەوەی دووەم ج ل
مــۆن، کــراس( ئامــاژە و نیشــانەن بــۆ خەزانــی تەمــەن 

ــان. ــی ژی و کۆتاییەکان

ئەنجامی لێکۆڵینەوەکە
بۆمــان  لێکۆڵینەوەیــەدا،  ئــەم  ئەنجامــی  لــە 
ــی  ــی گرنگ ــیمۆلۆژیا میتودێک ــە س ــت ک دەردەکەوێ
جۆراوجــۆر  ڕەهەنــدی  چەنــدان  و  ڕەخنەییــە 
وەک  فۆتۆگرافیــش  وێنــەی  دەگرێــت،  لەخــۆ 
پێشــکەوتوو  و  مۆدێــرن  دنیــای  داهێنراوێکــی 
پاژێکــی  بــە  بــووە  پەیدابوونییــەوە  کاتــی  لــە 
ــەش  ــەو ماوەی ــی ئ ــیمۆلۆژی و بەدرێژای ــی س گرنگ
چەنــدان فەیلەســووف و تیورداڕێــژەر بــە وردی 
ــش  ــی کاتی ــردووە، بەتێپەڕبوون ــەر ک ــان لەس کاری
ــەوە،  ــەی ئەدەبیی ــاو کای ــە ن ــە خراوەت ــەم چەمک ئ
دەقەکانــی  بەنــاو  گــەڕان  و  بەوردبوونــەوە 
ــی  ــک دەق ــە هەندێ ــەوێ ل ــدا لێرەول ــی کوردی ئەدەب
چیڕۆکنووســانماندا بەرچــاو دەکەوێــت، بــۆ نموونــە 

ســیامەند هــادی یەکێکــە لــەو چیڕۆکنووســانەی کــە 
بــە وریاییــەوە دەســتی بــۆ ئاوهــا بابەتێــک بــردووە 
و ســەرکەوتووانە هەنــگاوی بــەو ئاراســتەیەدا نــاوە، 
ــیمۆلۆژیای  ــی س ــا و پنتەکان ــدا بنەم ــە لەچیڕۆک ک
فۆتۆگرافــی بچەســپێنێت، چیڕۆکــی )چوارەمیــن 
لەوانــە،  نموونەیەکــە  تەنیایی(یــش  ئەلبوومــی 
بــەاڵم لــە بەرانبــەردا بۆشــایی گــەورە لــە ڕەخنــەی 
کوردیمانــدا هەیــە و تــا ئێســتا وەک پێویســت 
ــە  ــە گرنگ ــەم الیەن ــی ل ــاوڕی زانســتی و ئەکادیم ئ

نەدراوەتــەوە.

پەراوێزەکان:
13- د. محمــد الداهــي، ســيميائية الســرد، بحــث فــي 
ــس، ســەرچاوەی پێشــوو،  الوجــود الســيميائي المتجان

ل1٢3.
ــروف، االشــهار والصــورة، صــورة  ــد فيكت 1٤- دافي

االشــهار، ســەرچاوەی پێشــوو، ل1٠3.
دارەکان،  نــاو  خۆڵەمێشــی  هــادی،  ســیامەند   -1٥

ل1٨. پێشــوو،  ســەرچاوەی 
1٦- د. محمــد ضيمــران، درامــدى بــر نشانەشناســی 

هنــر، ســەرچاوەی پێشــوو، ل13٤.
دارەکان،  نــاو  خۆڵەمێشــی  هــادی،  ســیامەند   -1٧

ل1٠. پێشــوو،  ســەرچاوەی 
1٨- ميجــان الرويلــي، ســعد البازغــي، دليــل الناقــد 
االدبــي، ط٧، المركزالثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء- 

ل1٧٩.  ،٢٠٠٧ المغــرب، 
1٩- د.لوقمــان ڕەئــووف، دەقــی شــیعری کــوردی 
لەڕوانگــەی ســیمۆلۆژییەوە، )1٩٥٠-1٩٧٥( کرمانجــی 
لێکۆڵینــەوە،  و  فکــر  بــۆ  ئایدیــا  دەزگای  خــواروو، 

ل٢٥. ســلێمانی، 
٢٠- فريــق انتروفــن، التحليــل الســيميائي للنصــوص، 
)مقدمــة – نظريــة- تطبيــق(، ترجمــة: حبيبــة جريــر، دار 
نينــوى للدراســات والنشــر والتوزيــع، ســورية- دمشــق، 

٢٠1٢، ل3٦.
٢1- امبرتــو اکــو، نشانەشناســی، ترجمــە: پیــروز 
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ایــزدی، چــاپ ســوم، نشــر ثالــث، تهــران-13٨٧، ل٢٠.
٢٢- ناصــر فکوهــی، انســان شناســی هنــر، )زیبایــی، 
قــدرت، اســاطير(، چــاپ ســوم، نشــر ثالــث، تهــران- 

ل٨3.  ،13٩٨
٢3- ڕێبــوار ســیوەیلی، دنیــای شــتە بچووکــەکان، 
دەزگای چــاپ و پەخشــی ســەردەم، ســلێمانی-1٩٩٩، 

ل٢٢٢.
دارەکان،  نــاو  خۆڵەمێشــی  هــادی،  ســیامەند   -٢٤

.٢٤ و  ل٢3  پێشــوو،  ســەرچاوەی 

سەرچاوەکان:
بە زمانی کوردی:

1-ســیامەند هــادی، خۆڵەمێشــی نــاو دارەکان، لــە 
بــۆ  زنجیــرە باڵوکراوەکانــی ناوەنــدی غەزەلنــووس 
چــاپ و باڵوکردنــەوە، چاپــی یەکــەم، تــاران، ٢٠1٧.
کــوردی  دەقــی شــیعری  د.لوقمــان ڕەئــووف،   _٢
لەڕوانگــەی ســیمۆلۆژییەوە، )1٩٥٠-1٩٧٥( کرمانجــی 
لێکۆڵینــەوە،  و  فکــر  بــۆ  ئایدیــا  دەزگای  خــواروو، 

.٢٠1٦ ســلێمانی، 
بچووکــەکان،  شــتە  دنیــای  ســیوەیلی،  3-ڕێبــوار 
دەزگای چــاپ و پەخشــی ســەردەم، ســلێمانی، 1٩٩٩.

بە زمانی عەرەبی: 
1-د.شــاكر عبدالحميــد، عصــر الصــورة/ الســلبيات 
و االيجابيــات، الطبعــة االلكترونيــة، سلســلة كتــب عالــم 

المعرفــة -311 - کویــت، ينايــر-٢٠٠٥.
٢- د.محمــد الداهــي، ســيميائية الســرد، بحــث فــي 
ــة  ــى، رؤي ــة االول ــس، الطبع الوجــود الســيميائي المتجان

للنشــر والتوزيــع، قاهــرة- مصــر، ٢٠٠٩.
3 - دانيــال تشــاندلر، معجــم المصطلحــات االساســية 
تقديــم:  و  ترجمــة  العالمات)الســيميوطيقا(،  علــم  فــى 
وحــدة  الفنــون،  اكاديميــة  عبدالحميــد،  ا.د.شــاكر 
المجلــس  مطابــع  نقديــة)3(،  دراســات  االصــدارات، 

.٢٠٠٢ لالثــار،  االعلــى 
الناقــد  البازغــي، دليــل  ٤- ميجــان الرويلــي، ســعد 

ــدار البيضــاء-  االدبــي، ط٧، المركــز الثقافــي العربــي، ال
.٢٠٠٧ المغــرب، 

ــاال،  ــس ســان – جــاك، االن ڤی ــول ارون، ديني ٥ - پ
معجــم المصطلحــات االدبيــة، ترجمــة: د. محمــد حمــود، 
الطبعــة االولــى، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر 

والتوزيــع، بيــروت- لبنــان، ٢٠1٢م.
النقــد  مصطلحــات  معجــم  علــوش،  ســعيد  د.   -  ٦
االدبــي المعاصــر/ فرنســي- عربــي، شــرح واف لنحــو 
٧٥٠ مصطلحــا، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، الطبعــة 

االولــى، بنغــازي- ليبيــا، مــارس/ ٢٠1٩.
٧- جريدة المدى، العدد: )٤٨٩٦(، 1/٢٠1٦/٧.

٨- دافيــد فيكتــروف، االشــهار و الصــورة، صــورة 
االشــهار، ترجمــة وتقديــم: ســعيد بنكــراد، منشــورات 
الطبعــة  الربــاط،  االمــان/  دار  االختــالف،  ضفــاف/ 

٢٠1٥م. االولــى، 
ــل الســيميائي للنصــوص،  ــن، التحلي ــق انتروف ٩- فري
)مقدمــة – نظريــة- تطبيــق(، ترجمــة: حبيبــة جريــر، 
دار نينــوى للدراســات والنشــر والتوزيــع، ســورية _ 

.٢٠1٢ دمشــق، 

3- بە زمانی فارسی:
1 - د. محمــد ضيمــران، درامــدى بــر نشانەشناســی 
هنــر، نشــر قصــه، چــاپ دوم، تهــران- ایــران، بهــار 

 .13٨3
پیــروز  اکــو، نشانەشناســی، ترجمــە:  امبرتــو   -٢ 

ایــزدی، چــاپ ســوم، نشــر ثالــث، تهــران-13٨٧.
 3- ناصرفکوهــی، انســان شناســی هنــر، )زیبایــی، 
قــدرت، اســاطير(، چــاپ ســوم، نشــر ثالــث، تهــران- 

.13٩٨

ــن فیســتیڤاڵی  ــە بیســت و چوارەمی ــە ل ــەم لێکۆڵینەوەی * ئ
ــژ بــۆ ســاڵی ٢٠٢1، خەاڵتــی یەکەمــی پــێ  نێودەوڵەتــی گەالوێ

دراوە.


